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INTRODUCERE
Agricultura constituie pentru orice ţară din lume una din principalele
ramuri ale economiei şi pentru om este activitatea indispensabilă a vieţii.
Dintre factorii şi condiţiile naturale care constituie mediul în care se
desfăşoară procesul de producţie agricolă, solul alături de condiţiile climatice,
influenţează în modul cel mai direct acest proces.
în definiţiile moderne ce s-au dat solului, fertilitatea - însuşirea acestuia
de a asigura producerea de recolte vegetale - apare ca rezultantă a proceselor de
formare şi a caracteristicilor solului prin care acesta se deosebeşte net de roca
mamă pe care s-a format. însuşirea solului de a fi fertil sau rodnic reprezintă o
caracteristică specifică şi fundamentală a acestuia, a cărei importanţă este
inestimabilă. Fertilitatea solului face posibilă viaţa plantelor, creşterea şi rodirea
lor, face posibilă deci producerea naturală sau în culturi biomasă vegetală,
condiţie esenţială a vieţii omului pe pământ. Prin urmare, pentru asigurarea vieţii
omenirii, păstrarea, folosirea judicioasă şi creşterea fertilităţii solurilor apare ca
principală condiţie pe întreaga suprafaţă a uscatului.
Resursele de sol ale agriculturii din România sunt constituite dintr-o
diversitatea foarte mare de tipuri şi mai ales subtipuri de la cele mai fertile până la
cele foarte sărace în elemente nutritive. Majoritatea terenurilor arabile sunt
constituite din soluri de calitatea a Il-a şi a IlI-a, cele mai bune fiind zonele de
câmpie din sudul şi vestul ţării.
Cunoaşterea

detaliată

a

factorilor

pedo-ecologici

şi

a

însuşirilor

morfologice, fizice şi chimice ale solurilor, conduce în final la ridicarea
capacităţii lor de producţie. In ceea ce ne priveşte am acordat o deosebită atenţie
cunoaşterii amănunţite a învelişului de sol, al unui teritoriu pe cât de mic pe atât
de important, iar pe baza caracterelor morfologice şi fizico-chimice ale solurilor
coroborate cu poziţia din cadrul complexului teritorial am stabilit aptitudinile lor
de folosinţă ca şi factorii care determină aceste aptitudini.

Lucrarea elaborată se înscrie pe linia unor cercetări de pedologie regională
cu accent pe problematica ameliorativă, la care s-a completat, în ultimul timp,
aspectele de bonitare şi evaluare ale terenurilor.
Prin îndrumarea catedrei de specialitate din Universitatea Agronomică, în
mod direct a D-lui Prof. univ. dr. Şt. Puiu, am căutat ca pe parcursul capitolelor
să acopăr prin cercetări proprii, dar şi prin prelucrarea selectivă a altor materiale,
cu relevanţă pentru zonă, aspectele mai puţin cunoscute dar absolut necesare
într-un studiu de o asemenea importanţă.
Cartografic, pe parcursul tezei vom regăsi numeroase grafice, profile,
tabele cu date analitice, reprezentări ale diferitelor componente de sol etc., toate
întocmite cu scopul evidenţierii proceselor care au stat la baza

formării

învelişului pedologie sau a capacităţii de fertilitate a acestora.
Vom

considera

orice

sugestie

şi

recomandare

venită

din

partea

specialiştilor, ca pe un fapt că lucrarea a fost parcursă, în spirit critic, tot ceea ce
se doreşte fiind o bună integrare a cercetărilor, cu realitatea pedologică şi
profitabilitatea terenurilor, la ora actuală, din economia românească.

